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Нови Сад, 07.03.2019.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник Републике
Србије“, 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Јавно комунално предузеће „Новосадска
топлана Нови Сад” доставља одговор на питања у отвореном поступку јавне набавке
број 1-1/19, а за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних
набавки, интернет страници наручиоца, те Порталу службених гласила РС и база
прописа дана 08.02.2019. године:
У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, обраћамо вам се са захтевом
за додатна појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова:
Реконструкција кабловског прикључног вода когенерационе електране „Запад“, ЈН бр.
1-1/19.
ПИТАЊЕ бр. 1:
У конкурсној документацији на страни 4/58 у поглављу II „Техничке карактеристике –
спецификације“ у оквиру обима набавке нигде се не наводи да ли је потребно стари
кабал XХЕ 49А 3x(1x150) ископати целом дужином.
Са друге стране, на страни 6/58 у поглављу Обавезе понуђача у вези извођења радова
стоји да је понуђач дужан да записнички преда инвеститору стари затечени кабал, након
вађења истог дана.
Молимо да недвосмислено појасните шта улази у обим набавке када је у питању стари
кабал XХЕ 49А 3x(1x150), како би понуђачи могли да припреме прихватљиву понуду и
формирају адекватну цену за предмет набавке.
ОДГОВОР бр. 1:
На стр. 4/58 у поглављу II „Tehničke karakteristike – specifikacije“ предметне конкурсне
документације је наведено:
„Предмет ове јавне набавке је реконструкција, односно пројектовање, полагање и
пуштање у рад подземног кабловског прикључног 20 kV вода. Сврха овог кабловског
вода јесте испорука електричне енергије из когенерационе електране на објекту ТО
''Запад'' (Нови Сад, Футошки пут бр. 8) у објекат трансформаторске станице ТС
''Нови Сад 5''. Набавка се врши због реконструкције постојећег кабловског вода,
односно замене постојећег кабла новим. Постојећи повезни кабл електране
(кабловски вод типа XHE 49A 3x(1x150)mm2) је димензионисан да носи номинално
оптерећење електране (10MWe). Наручилац овом реконструкцијом жели да
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постојећи кабл замени са далеко поузданијим каблом, са бакарним проводницима,
већег пресека, односно са XHE 49 3x(1x185)mm2.
Наручилац је навео да реконструкција подразумева замену кабла. Замена било чега
подразумева да се нешто постојеће скине, а да се ново стави. Наручилац се слаже са
могућности да се приликом замене кабла постојећи кабл може оставити у рову, а
може и да се ископа из рова, те је ради јасног и недвосмисленог описа предмета јавне
набавке, у поглављу II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈЕ на стр 6/58
предметне конкурсне документације навео:
„• Обавезе понуђача у вези извођења радова
Извођење радова:
Извођење радова врши се у складу са пројектном документацијом и техничким
условима. Одступање од ове документације је дозвољено само уз сагласност
стручног надзора.
Радови почињу тек након добијања решења којим се одобрава извођење радова од
надлежних органа и Пријаве почетка радова.
Понуђач је дужан да:
a) изводи радове у складу са важећим техничким прописима и стандардима који се
примењују на такву градњу и врсту пројекта;
b) предузме мере предострожности на време у погледу безбедности радова, опреме и
материјала, радника, пролазника, саобраћаја и суседних објеката (у складу са
Законом о безбедности и здрављу на раду) и мере заштите животне средине;
c) придржава се техничке документације која је основ за издавање решења којим се
одобрава извођење радова;
d) осигура путем интерних контрола да се радови изводе у складу са прописима а), b),
c);
e) свакодневно одвози на депонију вишак ископане земље и шута;
f) врати у техничко исправно стање, у складу са затеченим, све јавне уређене површине
уз претходно доказивање и исходовање атеста носивости испуне рова;
g) изврши бетонирање или асфалтирање у делу где је то потребно;
h) записнички преда инвеститору стари затечени кабел, након вађења истог дана.“
Наручилац је у овом наводу на јасан и недвосмислен начин навео да је обавеза
понуђача да кабл након вађења преда инвеститору, односно, да би добављач –
извођач радова био у ситуацији да наручиоцу може предати кабл, мора претходно
предметни кабл и извадити.
Из свега наведеног је јасан обим набавке, а то је, између осталог, замена постојећег
кабла, његово ископавање и предаја инвеститору.
Наведени одговор чини саставни део конкурсне документације у предметном
поступку јавне набавке.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1-1/19
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